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ުބީރ ަރަތަފްނދ   ުއްނސިލްގެ  ުހަވުދައޮތޅު ެދުކުނ ތަަކށް  2016 ިއާދާރގެ  ަކ ުރގެ މީާލ ަބާޔްނ  ަވަނ ައަހ
 ޮއިޑަޓރ ޖެެނަރލް ޭދ ރިޕޯޓު 

 

ު ުރައްޔިތުންގެ ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި، ުއޮތޯރިޓީއަށ އި،ުުމަޖިލީހަށ އިުދިވެހިރ އްޖޭގެ ުގަވަރމަންޓް ުލޯކަލް ،
ުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ އަށްުއިދ ރ ގެުކައުންސިލްގެުުރަތަފަންދޫުުދެކުނުބުރީުހުވަދުއަތޮޅުު

ުުތަޢ ރަފުު

ުނަންބަރު ުޤ ނޫނު ުބޭނުމަކީ ުރިޕޯޓުގެ ުޤ ނޫނު(4/2007 މި ުުގެ)އޮޑިޓް ުކުރެވުނު ުއޮޑިޓް ުދަށުން ުދެކުނުހުވަދުއަތޮޅު ުރަތަފަްނދޫުބުރީ
ބަޔ ންުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުުމެދު އަހަރުގެުމ ލީުބަޔ ްނތަކ ުއަށްުނިމުނުުމ ލ2016ުުީުޑިސެމްބަރ31ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެު

ުވަނަުއަހަރުގެުބަޖެުޓންުޚަރަދުުކޮށްފައިވަނީުއެުއަހަރަށ2016ުްުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުރަތަފަންދޫބުީރުދެކުނުހުވަދުއަތޮޅުުުމ އި،ކުރު
ުއެއްޮގތަށް ުބަޖެޓ  ުފ ސްކޮށްދެއްިވ ުކައުންސިލުން ނޑައެޅިފަިއވ ުު،އެ ުކަ ުބަޖެޓުގައި ުޮގތަށް، ުޙ ޞިލްވ  ުމަޤުޞަދުތައް ުއިދ ރ ގެ އެ

ނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގައިތޯުއ އުި، ބަެޖޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަ މ ލީުއަދިުއެހެނިހެންުކަންކަންުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެކަންތައްތަކަށުް،
ުދ އިރ ތައްުހިން ުއިދ ރީ ުދިވެހިރ އްޖޭގެ ުޤަވ އިދ އި، ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދަުއލަތުގެ ުޤ ނޫނ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުަލތުގެ ުބަލަހަްއޓ ފައިވަނީ ގ 

ްށުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނ އި،ުއަދިވެސްުކަުއންސިލްގެުމ ލިުކަންކަމ އިުގުޅުންހުރިުއެެހނިހެންުޤ ނޫނުތަކ އިުޤަވ އިދުތަކަ
ުބަޔ ންކުރުމ އިޢަ ުދެކޭގޮތް ުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލް ުމިންވަރ މެދު ުުއިޞްލ ޙުު،މަލުކުރެވިފައިވ  ުކުރަން ުެޖހޭކަމަށް ފ ހަގަކުރެުވނުުއޮޑިޓުގައި

 ަވނ36ުަގެު(ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނުު)2006/3ުކަންކަންުޤ ނޫނުުނަންބަރުުއެކަންކަމ މެދުުއިޞްލ ޙީުފިޔަވަޅުުއެޅުމަށްޓަކައިު

ޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ އަށްުމ ލީުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުރަތަފަންދޫުބރީުދެކުނުމަތިންުހުވަދުައތޮޅުުުޮގތުގެވ ު)ހ(ުއ އިުއެއްގޮތްުމ އްދ ގެ
ުު،އެކުހުށަހެޅުމ  ުޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ުޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ުބ213ުުދިވެހިރ އްޖޭގެ ުމ އްދ ގައި ުވ ވަނަ ުމަތިެނފައި ުގޮތުގެ ުކަްނކަންުން އެ

ުމަޖިލީހަށްުއިއަށ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ރައީ ުމިުމިުުހށަހެޅުމެވެ.ުރައްޔިތުންގެ ުފެްނނ ނެހެން ުރައްޔިތުންނަށް ުެވބްސައިޓްުުރިޕޯޓު ުއޮފީހުގެ
www.audit.gov.mvު.ެުުގައިުޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވ

ފުރަތަމަުބައިގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ނީުމ ލީުބަޔ ންތަކުގެުސައްޙަކަމ މެދުުމިުރިޕޯޓުުއެކުލެވިގެންވަނީުދެުބައެއްގެުމައްޗަށެވެ.ުރިޕޯޓުގެު
އިދަށްުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތެވެ.ުދެވަނަުބައިގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ނީުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤަވ 

ުމިންވަރ އި ުޚަރަދުު،ޢަމަލުކޮށްފައިވ  ުބަޖެުޓން ުއެއްގޮތަްށުޢަމަލުކޮށްފައިވ ުޮއޯތރިޓީގެ ުނިންުމންތަކ  ުމަޖިލީހުގެ ކުރުމުގައި،ުރައްޔިތުންގެ
ުމިންވަރ މެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތެވެ.ު

ުބަރުންުޑިސ31ުެުކަުއންސިލްގެުއިދ ރ ގެުރަތަފަންދޫބުރީުދެކުނުހިމެނިފައިވ ުހުވަދުައތޮޅުުުށްއ30ުައިނ10ުުްުފުޙ މިުރިޕޯޓ އެކުުސަ
ފ ސްކުރެވުުނުމ ލީުގައިުނިމުނ2016ުުު ލިބުނުުގޮތ އިުހޭދަކުރެވުނުުގޮތުގެުބަޔ ނ އުި، އަހަރުގެުއަހަރީުމ ލީުބަޔ ންތަކުގައިުހިމެނޭުފައިސު 

ކޮށްފައެވެ.ުއޮފީހުންުބަލައިުއޮޑިޓުުލުުނޯޓުތައްުވަނީުމިުޞީބަޔ ންތަކ ުގުޅޭުތަފުުމި،ުބަޖެޓުންުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެުބަޔ ނ އިުބަޖެޓ އިުއެ
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ުއިތުރުންމީ ުސަފުު،ގެ ުރިޕޯޓ އެކު ުމި 31ުުޙ  ުހިމެނިފައިވ 35ުއިން ުބަޔ ނ އިު،އަށް ުޒިންމ ތަކުގެ ުމ ލީ ުބަޔ ނ އި އެުު،މިލްކިއްޔ ތުގެ
ުބަލައި ުއޮފީހުން ުމި ުވ ނީ ުނޯޓުތައްވެސް ުގުޅޭ ުވަރުގެުުބަޔ ންތަކ  ުއަންނަންޖެހޭ ުރިޕޯޓަށް ުއޮޑިޓް ުބަޔ ންތަކުގައި ުއެ އޮޑިޓުކޮށްފައެވެ.

ުގަވ ިއދ  ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުޤ ނޫނ ިއ ުމ ލިއްޔަތުގެ ު"ދައުލަތުގެ ުބައި ުދެވަނަ ުރިޕޯޓްގެ ުމި ުފ ހަކުރެވިފައިވ ނަމަ، ުމައްސަލައެއް
ުކުރ ުރިޕޯޓް"ުގައިުފ ހަގަކުރެވިފައިވ ނެއެވެ.އެއްގޮތަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުމިްނވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ން

ު މި ުހުވަދުއަތޮޅު ުކަންތައްތައް ުފ ހަގަކުރެވިފައިވ  ުދެކުނުރިޕޯޓުގައި ުއިދ ރ ގެުރަތަފަންދޫުބުރީ އިސްވެރިންނ ުުކައުްނސިލްގެ
ުުޝުކުރުުދަންނަވަމެވެ.ުޞަތުގައިުފރުުުހުރިހ ުބޭފުޅުންނަށްުމި ގައިުއެހީތެރިވެދެއްވިމަޝްވަރ ކުރެވިފައިވ ކަންުފ ހަގަކޮށް،ުމިުއޮޑިޓު

ރިޕޯޓްު ުމ ލީުބަޔ ންތަކުގެުސައްޙަކަމ މެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރު 

 ލިއްޔަތުުއޫުމަސްމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުުމުގައިުށްުހުށަހެޅުުތައްޔ ރުކޮުމ ލީުބަޔ ންތައްު

ުނަ ުމ ލިއްޔަތު)3/2006ުުބަރުންުޤ ނޫނު ުު(ޤ ނޫނުުގެދައުލަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުއެއްގޮއ އި ުގަވ އިދ އި ުމަތިން،މ ލިއްޔަތުގެ ުގޮތުގެ ުތްވ 
ުޙަޤީޤަތ ުއެއްގޮތަށްުސ ބުތައްުއިދ ރ ގެުހިު،ުކަންތައްތައްުބެލެހެއްޓުމ އިމ ލީުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުުރަތަފަންދޫބުރީުދެކުނުހުވަދުއަތޮޅުު

އެއްގޮތަށްުު،ސައްޙަކަމ އިުފުރިހަމަކަމ އެކުުތައްޔ ރުކޮށް ލިއްޔަތ ބެޭހުންޑްުޓްރެޜަރީގެުމ މިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެއަދިު، އެުހިސ ބުތަކު 
ުުސަރކިއުލަރ ުއަދިު(އިން،D2/CIR/2016/9-13)ނަންބަރ: ުކައުންސިލްތަކުންނ އި ުއަތޮޅު ުކައުންސިލްތަކުންނ އި ިސޓީުުަރުށ

ނޑ އިުއެއްގޮތަށް އޮނިގަ ނޑައަޅ ފައިވު  ލީުބަޔ ންތައްުއެކުލަވ ލަިއ،ުމިުއަހަރީުމ ު،ކައުންސިލްތަކުގެުމ ލީުހިސ ބުތައްުތައްޔ ރުކުރުމަށްުކަ
3/2006ުުބަރުންުނޫނުުނަޤ ، ކައުންސިލްގެުއިދ ރ ުއަށްުރަތަފަންދޫބުރީުދެކުނުހުވަދުއަތޮޅުުއޮޑިޓްުކުރުމަށްުމިުއޮފީހަށްުުހަށހެޅުމަކީު

ުމ ލިއްޔަތު) ުޤ ނޫނުުގެދައުލަތުގެ 46ުު(ގެ ުައދި ު)ހ( ުމ އްދ ގެ ުނަވަނަ ުއިދ )ދިވެހ7/2010ުިުބަރުންޤ ނޫނު ުދ އިރ ތަްއުރ އްޖޭގެ ރީ
މ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުމަސްއޫލިއްޔަ ނޑައަޅ ފައިވު  ލިބުނުގޮތ އިުލ މަރަކުޒަކީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤ ނޫނު(ގެުދަުށންުކަ ފައިސު  ތެކެވެު.

ުފ ސްކުރެވުނު ުބަޔ ނ އި، ުއެ ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ުބަ ބަޖެޓ އި ުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ުސެކްޓަރު"އިންޓަރނޭޝަު،ޔ ންބަޖެުޓްނ ުޕަްބލިކް ނަލް
އ އިުއެއްގޮތަށްުުއެކައުންޓިންގުސްޓޭންޑަޑްު)އިޕްސަސް(:ުފައިނޭންޝަލްުރިޕޯޓިންގުއަންޑަރުދަުކޭޝްުބޭސިސްުއޮފްުއެކައުންޓިންގ"

ނޑުުލ ޒިމްކުރެއެވެ. ުތައްޔ ރުކުރުމަށްުމިުއޮނިގަ

ނޑުގޮތެއްގައިުތެރޭގައި،ުލިއްޔަތުގެއޫމަސްުއަދިުމި ސައްޙަނޫންުމަޢުލޫމ ތުުުޚިޔ ނ ތެއްުނުވަތަުއޮޅުމެއްގެުސަބަބުންުނަމަވެސް،ުމައިގަ
ުބޭނުންވ  ުހުށަހެޅުމަށް ުތައްޔ ރުކޮށް ުބަޔ ންތަކެއް ުމ ލީ ުކޮންޓްު،ނުހިމެނޭ ުއިންޓަރނަލް ުހަރުދަނ  ުފަރުމ ކޮްށުއެކަށީގެންވ  ރޯލްތައް

ކުލަވ ލުމުގެުސިޔ ސަތުތައްުމ ލީުބަޔ ންތައްުއެު،ުއެކަށީގެންވ ުމ ލީުހިސ ބުުބެލެހެއްޓުމ އިތަންފީޒުކޮށްުދެމެހެއްޓުމ އި،ުމުައއްސަސ އަށް
އި،ުއަދިުމ ީލުބަޔ ްނަތއްުމ ެއކުލަވ ލުުތައްބަޔ ންުުމ ލީުއަހަރީު،މ އިހިސ ބުުެބލެހެއްޓުުޚިޔ ރުކޮށް،ުއެުސިޔ ސަތުތަކ އިުއެއްގޮތަށްުމ ލީު

ުބޭނުންކުރުންުހިމެނެއެވެ.ުއެއްއަންދ ޒ ޙ ލަތަްށުރިޢ ޔަތްކޮށްުއެކަށީގެންވ ުު،ނަމަރ ކުުނުންބޭުއަންދ ޒ އެއްުއެއްވެސްއެކުލަވ ލުމުގައިު

 އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

ުމަސް ުޖެނެރަލްގެ ުއޫއޮޑިޓަރ ުހުވަދުއަތޮޅު ުދެކުނުލިއްޔަތަކީ ުުރަތަފަންދޫުބރީ ުއިދ ރ ގެ ުމ ލީކައުންސިލްގެ ބަޔ ންަތއްުުއަހަރީ
ުބަޔ ންކުރުމެވެ.ުއެު،އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު ުެދކޭގޮތް ުޖެނެރަލް ުއޮޑިޓަރ ުބަޔ ންތަކ މެދު ުމ ލީުމިުމ ލީ ުއަހަރީ ުމި ުއްުބަޔ ންތަުއޮފީުހން

ނޑ އިުއެއްގޮތަްށުޭނަޝނަލްުސްޓޭންޑަޑްރއިންޓަުކޮށްފައިވަނީއޮޑިޓް ސްުއޮންުއޮޑިޓިންގުއ އިުއެއްގޮތަށެވެ.ުއޮޑިޓަުރންގެުސުލޫކީުމިންގަ
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3 ގެ  35ސަފުހާ   

ނޑުގޮތެއްގައިއަހަރީުމ ލީުބަޔ ންތަކަކީުުމިރުމ އި،ުޢަމަލުކު ކަންުއެކަށީގެންވ ުބަޔ ންތަކެއްުނުވ ުހިމެނިފައިުސައްޙަނޫންުމަޢުލޫމ ތުުމައިގަ
ުނެވޭގޮތަށްުއޮޑިޓުގެުމަސައްކަތްތައްުރ ވައިުހިންގުމަށްުމިުސްޓޭންޑަޑްތައްުލ ޒިމްކުރެއެވެ.ޔަޤީންކަމ އެކުުދެނެގަ

ު ުކަށަވަރުއޮޑިޓެއް ުސައްޙަކަން ުމަޢުލޫމ ތުތަކުގެ ުޢަދަުދތަކ އި ުހިމެނޭ ުބަޔ ންތަކުގައި ުމ ލީ ުބޭނުންވ ުުއެކުލެވިގެންވަނީ ކުރުމަށްޓަކައި
އިޖުރ ތުތައް ނޑައަޅު  ނޑައަޅައިުއެުއިޖުރ ތުތައްުފުރިހަމަކުރުމުގެުމައްޗަށެވެ.ުމިގޮތަށްުކަ ުިބނ ވެގެންވަނީުއޮޑިޓަރުްނގެުއިޖުރ ތުތަކެއްުކަ

ނޑުގޮތެއްގައިުސައްޙަނޫންުމަޢުލޫމ ތުތައްު)އޮޅުވ ލުންތަކ އިުއޮޅުން"ޕްރޮފެ ތަކުގެުސަބަބުންުނަމަވެސް(ުޝަނަލްުޖަޖްމަންޓް"ުއ އި،ުމައިގަ
މިފަދަުފުރުޞަުތތައްުއޮތްުމިންވަރު މ ލީުބަޔ ްނތައްުމ ލީުބަޔ ންތަކުގައިުހިމެނުމުގެުުފރުޞަތުުއޮތްުމިންވަރެއްގެުމައްޗަށެވެު. ުބެލުމުގައުި،

ުރިޢ ޔަތްކުރުންތަ ުއޮޑިޓަރުން ުކޮންޓްރޯލްތަކަށް ުއިންޓަރނަލް ުމުއައްސަސ ގެ ުގުޅޭ، ުހުށަހެޅުމ އި ުމ ލީުއްޔ ރުކުރުމ އި ުއަދި ުހިމެނެއެވެ.
ުބެލުމ  ުސިޔ ސަތުތަކެއްތޯ ުރަނގަޅު ުސިޔ ސަތުތަކަކީ ުބޭނުންކޮށްފައިވ  ުހުށަހެުޅމުގައި ުތައްޔ ރުކޮށް ުބަޔ ންތަްއުބަޔ ންތައް ުމ ލީ އި،

އަންދ ޒ އެއްތޯުބެލުމ އިުައދިުުރުމުގައިުމެނޭޖްމަންޓުންުއެއްވެސްުއަންދ ޒ އެއްުބޭނުންޮކށްފައިވ ނަމަ،ުއެުއަންދ ޒ އަކީުެއކަށޭނެތައްޔ ރުކު
ުމ ލީުބަޔ ންތައްުޖުމުލަުގޮތެއްގަިއުހުށަހަޅ ފައިވ ުގޮތްުބެލުންވެސްުއޮޑިޓުގައިުހިމެނެއެވެ.

ުބަޔ ންތަކުގައި ުމ ލީ ުއެކުލެވިގެންވަނީ، ުކަށަވަރުުއޮޑިޓެއް ުސައްޙަކަން ުމަޢުލޫމ ތުތަކުގެ ުޢަދަދުތަކ އި ުހެކިތައްުހިމެނޭ ުވ ގިދޭ ުކުރުމަށް
ކުގައިުއެކުލެވިފައިުހުރުންުޓެސްޓްުބޭސިސްއަށްުބަލައިުދިރ ސ ކުރުމުގެުމައްޗަށެވެ.ުއެހެންކަމަށްވުމ އެކު،ުއޮޑިޓުކުރެވުނުުމ ލީުބަޔ ންތަ

ުއޮޅުވ ލު ުއޮޅުންތަކ އި، ުއެންމެހ  ުމުޢައްސަސ ގެއެކަށީގެންވ  ުއޮޑިޓުކުރެވުނު ުއެން ންތަކ އި ުހުރެދ ނެ ުކަންތައްތަްއުތެރޭގައި ުހީނަރު މެހ 
ުއޮޑިޓުގައިުފ ހަގަުކުރެވިގެންދ ނެކަމަށްުބަލައިގެންުނުވ ނެއެވެ.ު

ވ ކަމަށްުމިުއޮފީހުްނުދިފައިމ ލީުބަޔ ންތަކ އިމެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުބަޔ ންކުރުމަށްުޭބނުންވ ުމިންވަރަށްުއެކަށީގެންވ ުހެކިުހޯ
ުޤަބޫލުކުރަމެވެ.

 އަންކޮލިފައިޑްުއޮޕީނިއަންު

ުޮގތުގައި ުދެކޭ ުއޮފީހުން ުދެކުނުހުަވދުއަތޮޅުުު،މި ުުރަތަަފންދޫބުރީ ުއިދ ރ ގެ ުމ ލީުނިުމނުުށްއ2016ުަުޑިސެންބަރ31ުުކައުންސިލްގެ
ުއަކީ"ުބަޔ ންުރެވުނުގޮތުގެހޭދަކުުއެުބަޖެޓުންުބަޖެޓ އިުފ ސްކުރެވުނު"ުއަދި"ުބަޔ ންުހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެުލިބުނުގޮތ އިުފައިސ "ުއަހަރުގެ

ނޑު ުއަހަރުުުމ ލީުމުނުނިުއަށ2016ުްޑިސެންބަރ31ުުުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުުރަތަފަންދޫުބުރީުދެކުނުހުވަދުއަތޮޅުުުގޮތެއްގައިުމައިގަ
ުފ ސްކުރެވުނުުއަދިުފައިސ ުހުރިުބ ކީުނިޔަލަށްުއަހަރުުމ ލީު،ޚަރަދ އިުކުރެވުނުުފައިސ އިންުއެު،އ އިުފައިސ ުއިދ ރ އަށްުލިބުނުުއެ

ުގޮތްުބަޖެޓުންުުއެުބަޖެޓ އި ުސެކްޓަރުަޕބްލިކްުލްއިްނޓަރނޭޝަނަ"ުދައްކުވައިދޭުުއެއްގޮތަށްުޙަޤީޤަތ ުތެދުވެރިކަމ އެކުުހޭދަކުރެުވނު
ުއެއްގޮތަށްުއިއ "ުއެކައުންޓިންގުއޮފްުސިސްުބޭުކޭޝްުދަުުއަންޑަރުރިޕޯޓިންގުފައިނޭންޝަލް(:ުއިޕްސަސް)ުސްޓޭންޑަޑްުއެކައުންޓިންގ

ު.ބަޔ ންތަކެކެވެުމ ލީުކުރެވިފައިވ ުތައްޔ ރު
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4 ގެ  35ސަފުހާ   

މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްު އެއްގޮތަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވު  ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދު 
ރިޕޯޓްު ުބަޔ ންކުރު 

ު ުޢަމަލުކުރުމުގައި ުގަވ އިދަށް ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުޤ ނޫނ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުވެރިޔ ގެުުއިދ ރ ގެުދައުލަތުގެ ުޒިންމ ދ ރު މ ލީ
ުލިއްޔަތުުއޫުމަސް

މަށްުމަތީގައިުބަޔ ންކޮށްފަިއވު ށްުހުަށހެޅުމ އިުގުޅޭގޮތުންުއިދ ރ ގެުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ުއަދ ކުރަންޖެހޭުކަތައްޔ ރުކޮމ ލީުބަޔ ންތައްު
ންުހިންގުމުހެުޤ ނޫުނ(ެގު)ދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރަކުޒަކީުއުޞޫލ7/2010ުުުބަރުންޤ ނޫނުުނަު،ގެުއިތުރުންލިއްޔަތުއޫމަސް
ުކ88ުަ ުމ އްދ ގައި ުފަވަނަ ުދަުއލަތުެގުމުދަލ އި ުބަލަހައްަޓންވ ނީ ުމުދ  ުއ އި ުފައިސ  ުލިބޭ ުބެެލހެއްޓުމުުމގެުއުންސިްލުއިދ ރ އަށް އިސ 

ުބަޔ ންޮކށްފައިވުމުން،ު ުގެުއުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުުދަ)3/2006ުުބަރުންުޤ ނޫނުުނަޤ ނޫނ އިުގަވ އިދުތަކ އިުއެއްޮގްތވ ުގޮތުގެުމަިތންުކަމަށް
އްޔަތުގެުގަވ އިދ އިުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓެރެޜަރީންުޝ އިޢުުކޮށްފައިވ ުދައުލަތުގެުމ ލިއިންުބ ރުުލިބިގެންުު(ޤ ނޫނު

ުމަިތން، ުގޮތުގެ ުުއެއްގޮތްވ  ުދެކުނުހުވަުދއަތޮޅު ުއިދ ރ ގެުރަަތފަންދޫބުރީ ުހިމ ލީުަކއުންސިލްގެ ު،ންގުމ އި،ުބެެލހެއްޓުމ އިުުކަްނަތއްތައް
ގެުމަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިްލވ ުަރށްުއެުކައުންސިލުންުފ ސްކުރިުަބޖެޓ އިުއެއްގޮތަށް،ުއެުކައުންސިލްުއިދ ރ ޚަރަދުތައްުކޮށްފައިވަނީުއެުއަހަ

ުތެރޭ ުހުދޫދުގެ ނޑައެޅުނު ުކަ ުޚަރަދުކުރުމަށް ުބަެޖޓުގައި ުކަންތައްތަކަށް، ނޑައެޅިފައިވ  ުކަ ުބަެޖޓުގައި ުޚަރަދުކުރުމ އިުގޮތަށް، ު،ގައި
ުމ ލީުޒިންމ ދ ރުުވެރިޔ ގެުއްގޮތަށްުޞައްޙަކަމ އިުފުރިހަމަކަމ އެކުުބެލެހެއްޓުމަކީވެސްުއިދ ރ ގެކައުންސިލްގެުހިސ ބުތައްުހަޤީޤަތ އިުއެ

ުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

 ލިއްޔަތުުއޫުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްު

ކައުންސިލްެގުުރަތަފަންދޫބުރީުދެކުނުހުވަދުއަތޮޅުުު،މ ލީުބަޔ ންތަކުގެުސައްޙަކަމ މެދުުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްުދެކޭގޮތްުބަޔ ްނކުރުމުގެުއިތުރުން
އެއްގޮތަްށ،ުއިދ ރ އިދ ރ ގެު ގެުމަޤުޞަދުތައްުޙ ޞިލްވު ބަޖެޓުންުޚަރަދުުކޮށްފަިއވަނީުއެުއަހަރަށްުކައުންސިލުންުފ ސްކޮށްދެއްވިުބަޖެޓު 

ނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭ ނޑައެޅިފައިވ ުކަންތައްތަކަށް،ުބަޖެޓުގައިުަޚރަދުކުރުމަށްުކަ އިތޯުއ އި،ުއިދ ރ ގެުމ ލީުގަގޮތަށް،ުބަެޖޓުގައިުކަ
ުއެ ުގަވ އިދ  ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުޤ ނޫނ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުބަލަހައްޓ ފައިވަނީ ުހިންގ  ުއެއަްށުކަންކަން ުބަލައި، އްގޮތަށްތޯ

ުޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބަޔ ންުކުރުމަކީވެސްުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

އްވިުބަޖެޓުގެުމަޤުޞަދުަތްއުމަސްއޫލިއްޔަތުގެުތެރޭގައިުކައުންސިލްގެުއިދ ރ ގެުބަޖެޓުންުޚަރަދުކޮށްފައިވަނީުކައުންސިލުންުފ ސްކޮށްދެުމި
ހެކިުހޯދުމުގެުގޮތުންުފުރިހަމަކުރަންޖެހޭުއިޖުރ ތުތައްުފުރިހަމަކުރުން ގެުހިމެނެއެވެ.ުމިުއިޖުރ ތުތަކުުޙ ޞިލުކުރުމަށްތޯުބެލުމަށްުބޭުންނވު 

ުޤ ނޫނ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުކަންކަު،ތެރޭގައި ުމ ލީ ުކައުންސިލްގެ ުގަވ އިދ އި ުމ ލިއްޔަތުގެ ުއެހެނިހެންުދައުލަތުގެ ުގުޅުންހުރި މ 
ުވެ.ޤ ނޫނުތަކ އިުގަވ އިދުތަކ އިުޚިލ ަފށްުޢަމަލުކޮށްފައިވުމުގެުފުރުޞަުތުއޮތްުމިންވަރުުވަޒަންކުރުންުހިމެނެއެ

ވަނަުއަހަރުގެުބަެޖުޓންުޚަރަދުކޮށްފައިވަނީުއެުއަހަރަށ2016ުުްކައުންސިލްގެުއިދ ރ ިއންުުރަތަފަންދޫބުރީުދެކުނުުޅުުހުވަދުއަތޮމިގޮތުންު
ު ު ުކައުންސިލުން ނޑައެޅިފައިވ ުއެ ުކަ ުބަެޖޓުގައި ުޮގތަށް، ުޙ ޞިލްވ  ުމަޤުޞަދުތައް ުއިދ ރ ގެ ުއެއްގޮތަްށ، ުބަޖެޓ  ފ ސްކޮށްދެއްވި

ުޚަރަ ުބަޖެޓުގައި ުދަށުގައިވ ުކަންތައްތަކަށް، ުއިދ ރ ގެ ުއެ ުިއދ ރ އ އި ުކައުންސިލްގެ ުއަދި ުތެރޭގައި، ުހުދޫދުގެ ނޑައެޅުނު ުކަ ުދކުރުމަށް
ުމ ލިއްޔަތު ުދަުއލަތުގެ ުޤ ނޫނ އި، ުމ ލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުިހންގ ަފއިވަނީ ުަކންކަން ުއެހެނިހެން ުގުޅުންހުރި ުފައިސ އ  ެގުވިޔަފ ރިތަކ އި

އަދިވެސްުކައުންސިލްުއި މިންވަރ މެދުުގަވ އިދ އުި، ދ ރ ގެުމ ލީުކަންކަމ އިުގުޅޭުއެހެނިހެންުޤ ޫނނުތަކ އިުގަވ އިދުތަަކށްުއަމަލުކުރެވިފައިވު 
ުދެކޭގޮތްުބަޔ ންުކުރުމަށްުބޭނުންވ ުމިންވަރަށްުއެކަށީގެންވ ުހެކިުޯހދިފައިވ ކަމަށްުމިުއޮފީހުންުޤަބޫުލކުރަމެވެ.
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ުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުމިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްުބިނ ކުރެވުނުުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުދައުލަތުގެު މ ލިއްޔަތުގެ
ުއަސ ސްު

ުަނންބަރ:ު .1 ުޤ ޫނނު(ުެގ3/2006ުުޤ ނޫނު ުމ ލިއްޔަތުގެ ުފިނ13ުޭ)ަދއުލަތުގެ ުއޮފް ުމިނިްސޓްރީ ުއ އި ުމ އްދ  ުއެންްޑުވަނަ ންސް
"ކައުންސިލްތަކުންުބަލައ2012ިވެމްބަރުުނ08ުޮ)8/2012ުޓްރެޜަރީގެުމ ލިއްޔަތ އިބެހޭުސަރކިއުލަރުނަންބަރު: ަގންނަުފައިސ ުު(

ޤ ނޫނުުތަވުމ އިުގޅޭ"ުމޯލްޑިވްސްުއިންލަންޑްުރެވެނިއުުއޮތޯރިޓީު)މީރ (ުއަށްުފޮނު ކުގެުދަށުންުކައުންސިލްގެުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވު 
ުރެ ުކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ުދައުލަތުެގ ުފައިސ  ުއ މްދަނީ ުދައުލަުތގެ ުބަލައިގަންަނ ުއިދ ރ އިން ުއެކައުންޓަށް ުައިދުޖަވެނިއު މ ކުރުމަށ އި

ފައިސ ުމިނިސްޓްރީުއޮްފުުދައުަލުތގެުއ މްދަނީގެުގޮތުގައިުބަލައިގަްނނަވަނަުމ އްދ ގައ2.01ުުިދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުގަވ އިދުެގު
ުއެކައުންޓަށްުޖަމ ކުރަމުްނުކްުޭބންކްފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީއަށްުެދއްކުމަށްޓަކައިުމޯލްޑިވްސްުމަނިަޓރީުއޮތޯރިޓީގައިުއޮންނަުޕަބްލި

ވަނަުއަހަރުގ2016ުުެުއިންކައުންސިލްގެުއިދ ރ ުރަތަފަންދޫބުރީުދެކުނުނަމަވެސް،ުހުވަދުއަތޮޅުުބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ުގެންދިއުމަށްު
7ު(ުރުފިޔ ޅީސްސ ުސަތ ރަހ ސްުއަށްސަތޭކަ)ު-/17,840ފައިސ ގެުތެރެއިންުުދައުލަތުގެުއ މްދަނީގެުގޮތުގައިުަބލައިގެންފައިވ 

 ޖަމ ކޮށްފައިނުވުން.ޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންަޓށްުުގެުނިޔަލަށ2017ުްުއޮކްޓޯބަރ

 

މިންވަރ މެދުުދެކޭގޮތްު ުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނ އިުގަވ އިދަށްުޢަމަލުކުރެވިފައިވު 

ުމިުއޮފީހުންުދެކޭުގޮތުގައި،ު

ުގޮތެއްގައި ނޑު ުު)ހ(ުމައިގަ ުރަތަފަންުދެކުނުބުރީހުަވދުއަތޮޅު ުދޫ ުއިދ ރ ގެ 31ުުކައުންސިލްގެ ުމ ލީުއ2016ުަޑިސެންބަރު ުނިމުނު ށް
ުބަޖެޓުގައިުުއެު،ގޮތަށްުޙ ޞިލްވ ުމަޤުޞަދުތައްުުބަޖެޓުގެުކައުންސިލުންުފ ސްކޮށްދެއްވިުއަހަރަށްުއެުކޮށްފައިވަނީުޚަރަދުތައްުއަހަރުގެ

ނޑައެޅިފައިވ  ނޑައެުބަޖެޓުގައިު،ކަންތައްތަކަށްުކަ ުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެުޤ ނޫނ އިުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެު،މިންވަރަށްުޅިފައިވ ކަ
 އެއްގޮތަށެވެ.ުގަވ އިދ 

ު ުބިނ ކުރެވުނުުުދެކޭގޮތްުމިންވަރ މެދުުޢަމަލުކުރެވިފައިވ ުގަވ އިދަށްުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެުޤ ނޫނ އިުމ ލިއްޔަތުގެުއުލަތުގެދަ)ށ(
އެހެނިހެންުމ ލީުދ ރ ގެުއިކައުންސިލްގެުދޫުރަތަފަންުދެކުނުބުރީހުވަދުއަތޮޅުުު،ބަޔ ންކޮށްފައިވ ުމައްސަލަުފިޔަވައިުުގައިު(1ުއަސ ސްގެު)

ު ުވަނީ ުބަލަހައްޓ ފައި ުހިންގ  ުގޮތެއްގަިއ، ނޑު ުމައިގަ ުގަވ ިއދ ުލިއްޔަތުގެމ ުދައުލަތުގެުޤ ޫނނ އިުުމ ލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެކަންކަން،
 އެއްގޮތަށެވެ.

 

 

 

 

ު
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ުއޮޑިޓްގައިުފ ހަގަކުރެވުނުުމައްސަލަތަކ އިުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފ ދިންުގޮތްު

 

ޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ކުރަމުންުގެންގޮސްފަިއ .1 ފައިސު   ނުވުންު ދައުލަތުގެުއ މްދަނީުފައިސ ގެުގޮތުގައިުބަލައިގެންފައިވު 

ގ3/2006ުުެޤ ނޫނުުނަްނބަރު: އ އިުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސ13ުް)ދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ނޫނުު( ުއެންޑްުޓްރެޜަރީގެުވަނަުމ އްދު 
ުސަރކިއުލަ 2012ުުނޮވެމްބަރ08ު)8/2012ުރުނަންބަރ:ުމ ލިއްޔަތ އިބެހޭ ުފައިސ  ުބަލައިގަންނަ ލްޑިވްސްުމޯ(ު"ކައުންސިލްތަކުން

ުކަ ުދަށުން ުތަކުެގ ުޤ ނޫނު ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުފޮނުވުމ އިގުޅޭ"ުގައި ުއަށް ު)މީރ ( ުއޮތޯރިޓީ ުރެވެނިއު ުއިދ ރ އިންުއިންލަންޑް އުންސިލްގެ
ދައުލަތުގެުކޮންސޮލިޑޭޓެޑްުރެވެނިއުުއެ އަދިުދައުލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުުކައުންޓަށްުޖަމ ކުރުމަށ އިބަލައިގަންނަުދައުލަތުގެުއ މްދަނީުފައިސު 

މިނިސްޓްރީުޮއފްުފިނޭވަނަުމ އްދ ގައ2.01ުުިގަވ އިދުގެު ންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީއަށްުދައުލަތުގެުއ މްދަނީގެުގޮތުގައިުަބލައިގަންނަުފައިސު 
ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.ުދިއުމަށްުއެކައުންޓަށްުޖަމ ކުރަމުންުގެންުދެއްކުމަށްޓަކައިުމޯލްޑިވްސްުމަނިޓަރީުއޮތޯރިޓީގައިުއޮންނަުޕަބްލިކްުބޭންކް

ު ުހުވަދުއަތޮޅު ުދެކުނުނަމަވެސް، ުއިދ ރ އިންުރަތަފަންދޫުބރީ ުއަހަރުގ2016ުުެުކައުންސިލްގެ ުއ މްުވަނަ ުގޮތުގައިުދައުލަތުގެ ދަނީގެ
ޕަްބލިކްުުޔަލަށްުގެުނ2017ުިުއޮކްޓޯބަރ7ުުރުފިޔ ު(ސަތ ރަހ ސްުައށްސަތޭކަުސ ޅީސް)ު-/17,840ފައިސ ގެުތެރެިއންުުބަލައިގެންފައިވ 

ށްފައިނުވ ުއ މްދަނީުފައިސ ގެުޖަމ ކޮްށފައިުނވ ކަންުފ ހަގަކުރެވުނެވެ.ުއެގޮތުްނުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުަޖމ ކޮބޭންކްުއެކައުންޓަށްު
ުގައިުއެވަީނއެވެ.1ުތަފުޞީލުުތ ވަލްު

ު
ފައިސ ގެުތެރެއިންުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަުދައުލަތުގެުއ މްދަނީގެުގޮތުގައިުބަު:1ުތ ވަލްު ށްުޖަމ ނުކޮށްުހުރިުފައިސ ގެުލައިގެންފައިވު 
ުލްުތަފުޞީު

ުއަދަދުުުފައިސ ުނެގޭުބ ވަތްު
 100ުފީުލައިސަންސްުއަދިުުރެޖިސްޓްރޭޝަންުއެހެނިހެން
 230ުޖޫރިމަނު ުއެހެނިހެން
 500ުރަޖިސްޓްރޭޝަންފީުވިޔަފ ރި
 835ުފީުުވިޔަފ ރިުކެްނޓީނުަތކުގެުރެސްޓޯރަންޓް،ުހޮޓ ،
 1,000ުފައިސ ުލިބޭުވިއްކައިގެންުނަންބަރުުއޮޑީ

 2,475ުއިމްޕޯރޓްކުލި
 2,600ުގޯތީގެުރަޖިސްޓްރީުއ ކުރުންު

 4,500ު)ޓްރެފިކް(ު ޖޫރިމަނ ުކުރެވޭުޚިލ ފުވެގެންުގަވ އިދ އި
 5,600ުފައިސ ުުކ ޑުުއައިޑީ
 17,840ުޖުމުލަު
ު

 ދިންގޮތްުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

13ު)ދަުއލަތުގެުމ ލިއްޔަތުގެުޤ ޫނނު(ުގ3/2006ުުެ:ުންނަުފައިސ އަކީުޤ ނޫނުުނަްނބަރދައުލަތުގެުއ މްދަނީުގެުގޮުތގައިުބަލައިގަ)ހ(ު
ންުގޮތުގެުަމތީުުފައިސ ުކަމުގައިުބަޔ ންކޮށްަފއިވ ތީ،ުޤ ޫނނުގައިވ ުވަނަުމ އްދ ގެުދަށުްނ،ުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންަޓށްުޖަމ ކުރަންެޖހޭ
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ުއެކައުންަޓްށު ުބޭންކް ުޕަބްލިކް ުއަވަހަކަށް ުވީއެންމެ ުފައިސ އެއް ުހުރިހ  ުބަލައިގެންފައިވ  ުގޮތުގައި ުފައިސ ގެ ުއ މްދަނީ ދައުލަތުގެ
ުޖަމ ކުރެއްވުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

ު(2012ރުުމްބަނޮވ08ުެ)8/2012ު:ުއްޔަތ އިބެހޭުސަރކިއުލަރުނަންބަރމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީގެުމ ލި)ށ(ު
މޯލްޑިވްސްުއިންލަންޑްުރެވެނިއުުއޮތޯރިޓީު)މީރ (ުއަށްުޮފނުވުމ އިގު" ުޅޭ"ުގައިުބަޔ ންކޮށްފައިވ ކައުންސިލްތަކުންުބަލައިގަްނނަުފައިސު 

ުމަތީ ުއެގޮތުގެ ުދައުލަުން ުބަލައިަގންނަ ުކައުންސިލުން ުދަށުން ުތަުކގެ ުޤ ޫނނު ުބަޔ ންކޮށްފައިވ  ުއ މްަދނީސަރކިއުލަރގައި ފައިސ ުުތުގެ
ު.މަށްުދަްނަނވަމެވެއުދައުލަތުގެުކޮންސޮލިޑޭޓެޑްުރެވެނިއުުފަންޑަށްުޖަމ ކުރުމަށްުމީރ އަށްުފޮނުވަމުންުގެންދި

ު

ުއެހެނިހެންުކަންތައްތައްުއޮޑިޓްގައިުފ ހަގަކުރެވުނުު

 

ުުދައުލަތުގެު .1 ުވ  ުބ ކީ ުކުރުމަށްފަހު ުޚަރަދު ުފައިސ އިން ުފޮނުވ  ުކަންކަމަށް ުއެކި ުމުއައްސަސ ތަކަށްުމުއައްސަސ ތަކުން ުއެ ފައިސ 
 ޓ ފައިވުންުުއިދ ރ ގެުއެކައުންޓުގައިުބަހައްުރައްދުނުކޮށްު

އެްއކަމުންުދައުލަތުގެުމުއައްސަސ ތަކުންުއެކިުކަންކަމަށްުފޮނުވު  ފައިސު  މިުގޮތަށްުފޮނުވޭުފައިސ ުުފައިސ އަކީުއެޑްވ ންސްކޮށްުފޮނުވު 
ުމުއައްސަސ ތަ ުއެ ުފަިއސ  ުވ  ުބ ކީ ުަނމަވެސްޚަރަދުކުރުމަށްފަހު ުޖެހެއެވެ. ުރައްދުކުރަން ުއަނބުރ  ުު،ކަށް ުދެކުނުުބރީުއަހުވަދު ތޮޅު

ފައިސ އިންުޚަރަދުކުރުމަށްުރަތަފަންދޫުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އިންުއެުއިދ ރ އަށްުދައުލަތުގެުމުއައްސަސ ތަކުންުއެކިުކަންކަމަށްުފޮނުވ ފަ އިވު 
7ުުރައްދުނުކޮށްު)ތިންލައްކަުތިރީސްުއެއްހ ސްުހަސަތޭކަުސ ޅީސް(ުރުފިޔ ުމިުމުއައްސަސ ތަކަށްު-/331,640ފަހުުބ ކީގެުގޮތުގައިު

ުނިޔަލަްށުއިދ ރ ގ2017ުުެއޮކްޓޯބަރު ުކ2ުއެކައުްންޓު)ޚަރަދުުުނަންބަރ4ުގެ ުފ ހަގަ ުބަހަްއޓ ފައިވ ކަން ުމިު(ުގައި ރެވުނެވެ.ުއަދި
ު ުހިމެނޭ ުތެރޭގައި ުނަު-/329,543ފައިސ ގެ ުތިނެއް)ތިންލައްކަ ުސ ޅީސް ުފަސްސަތޭކަ ުދައުވ ީވސްހ ސް ުއަކީ ުރުފިޔ  ލަތުގެު(

އިތުރު ފައިސ ކަންުފ ހަގަުކުރަމެވެު. ތަފުޞީލުުތިރީގައިުހިމެނޭުުމުއައްސަސ ތަކަށްުރައްދުނުކޮށްުއަހަރަކަށްުވުރެުގިނަުދުވަސްުވެފައިވު 
ުގައިުއެވަނީުއެވެ.2ުުތ ވަލްު

ު ުދައުލ2ުަތ ވަލް ުކައުުތުު: ުމުއައްސަސ ތަކުން ުޚަރަދުކުރުމަށްފަގެ ުފައިސ އިން ުފޮނުވ ފައިވ  ުއިދ ރ އަށް ުގޮތުގައިުންސިލްގެ ުގެ ުބ ކީ ހު
ުރައްދުނުކޮށްުހުރިުފައިސ ގެުތަފުޞީލުު

ު

ފޮނުވިުސަބަބުުުމުއައްސ ސ ގެުނަންު ުކައުންސިލްގެުއިދ ރ އަށްުފައިސު 
ވަނ2015ުުަ

ުއަހަރުގެުނިޔަލަށްު
ވަނ2016ުުަ

ުއަހަރުގެުނިޔަލަށްު

ުޔޫތުުމިނިސްޓްރީ
ވޮލީ،ބަށިުއަދިުެނޓްުބޯޅަުއ އިުނެޓ އިުއެންޓެނ ު

ުގަތުމަށްު
9,895 9,895ު

ގެުއަތޮޅުުކައުންސިލް
ުއިދ ރ 

17ު17ުުޤުރުއ ންުމުބ ރ ތައްުޚަރަދުކުރުމަށް

އެޑިއުކޭޝަންު
ުމިނިސްޓްރީ

20,030ު 20,030ުސްކޫލުގެުޚަރަދުތަކައްު-ޕްރީ
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ުއިސްލ މިކްުމިނިސްޓްރީ

ު ުމުދިމުންގެ /ު ުއިތުރުގަޑީގެއިމ މުން ުއުނުކުރެވިފައިވަ
ުފައިސ 

-ު597ު

299,601ު299,601ުމިސްކިތުުމުވައްޒަފުންގެުމުސ ރަު
1,500ު-ުހުކުރުުއެލަވެންސްު

329,543331,640ުުޖުމުލަު
ު

ުނުކުމެދ ނެުނުބައެއްު

މަުއެުމުވައްސަސ ތަކުގެުދައުލަތުގެުމުއައްސަސ ތަކުންުއެޑްވ ންސްގެުގޮތުގައިުފޮނުވ ުފައިސ އިންުޚަރަދުކުރުމަށްފަހުުބ ކީުނުފޮނުވ ުނަ
ުބުުސައްޙަުނުވ ނެއެވެ.ުފޮތްތަކުގައިުމިުފައިސ ުއަކީުޚަރދެއްގެުގޮތުގައިުހިމެނިގެންުދ ނެެއވެ.ުއަދިުއެުމުއައްސަސ ތަކުގެުމ ލީުހިސ 

ު
ދިންގޮތްުއިޞްު ލ ޙުކުރަންުލަފު 

ުޚަރަދުކުރުމަށްފަހު ުފައިސ އިން ުފޮނުވ  ުގޮތުގައި ުއެޑްވ ންސްގެ ުމުއައްސަސ ތަކުން ުއެުދައުލަތުގެ ުފައިސ  ުުމުއައްސަސ ތަކަށްބ ކީވ 
ުފޮނުވުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ު
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ުބައްދަލުވުންުބ އްވ ފައިުނުވުންުމުކޮށްުހުޅުވ ލެވިފައިވު ންުރައްޔިތުންނަށްުމަޢުލޫމ ތުުދިނުމަށްޓަކައިުޢ ު.2

ގޮތުގ110ުެގެުުދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުެގުޤ ނޫނު ަގއިވު  ްނުރައްޔިތުންނަްށުމަތީުވަނަުމ އްދު 
ުރައްޔިތު ުދިނުމަްށޓަކައި ުއަަހރެއްންމަޢުލޫމ ތު ުކޮންމެ ުބައްދަލުވުމެއް ުހުޅުވ ލެވިަފއިވ  ުޢ ންމުކޮށް ުފެނަށް ުމަހުުުބްރުއަރީގެ ުޖުލައި އަދި

ުއަހަބ  ުފ އިތުިވ ުބައްދަލުވުމުގައި ުބ އްވ  ުމަހު ުފެބްރުވަރީ ުއަދި ުބަޔ ންކޮްށފައިވެއެވެ. ުކަމަށް ުރިޕޯޓ އިއްވަންޖެހޭނެ ުއަހަރީ މ ލީުު،ރުގެ
ުުހށަހަޅަންވ ެނުު،ރިޕޯޓ އި ުރައްޔިތުންނަށް ުރިޕޯޓް ުޢ އޮޑިޓް ުބ އްވ  ުމަހު ުޖުލައި ުންކަމަށ އި ުއިދ ރ ގެުބައްަދލުވުމުގަމު ުކައުންސިލްގެ އި

ޚިޔ ލުުހޯދަންވ ެނުކަމަށްުބަޔ  ންކޮށްފައިވެއެވެ.ުނަމަވެސް،ުކުރިއަށްުއޮތްުއަހަރުގެުމަސައްކަތުުތ ވަލ އިުބަޖެޓްުރައްޔިތުންަންށުހުށަހަޅު 
ގޮތުވަނަުއަހަރުުފެބްރުއަރީުއަދިުޖުލައިުމަހުުމިދެންނެވިުބައްދ2016ުަ ރައްޔިތުންނަްށުންުބ އްވ ގެުމަތީލުވުންުޤ ނޫނުުގައިވު  ފައިުނުވ ތުީ،

އްޔިތުންގެުޙިޔ ލުުހޯދިފައިުޙިއްސ ުކުރަންޖެހޭުމުހިންމުުމަޢުލޫމ ތުުޙިއްސ ުނުކުރެވިުހުރިުކަމަށ އިުއަދިުއެކިއެކިުކަންކަމ ުގުޅިގެންުރަ
ުނުވެއެވެ.

ދިންގޮތްު ުއިޞްލ ޙުކުރަންުލަފު 

ގޮތުގ110ުެގެުުއުޞޫލުންުހިންގުމުެގުޤ ނޫނުުދިވެހިރ އްޖޭގެުއިދ ރީުދ އިރ ތައްުލ މަރުކަޒީ ަގއިވު  ްނުރައްޔިތުންނަްށުމަތީުވަނަުމ އްދު 
ބައްދަލުވުމެއްުކޮންމެުއަހަރެއްެގުވެސްުފެބްރުއަރީުއަދިުޖުލައިުމަުހުންދިނުަމށްޓަކައިުރައްޔިުތނަށްުޢ މަޢުލޫމ ތުު މުޮކށްުހުޅުވ ލެވިފައިވު 

ގޮތުގެުަމތީބޭއްވުމަށްުބަޔ ންކޮށްފައިވ ތީ،ުމިުދެންނެ މީގެުއިތުރުންުވިުޤ ނޫނުުގައިވު  ންުއަމަލުުކުރައްވަމުންުގެންދިުއމަށްުދަންނަވަމެވެު.
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